
S PRIPOVEDKO SKOZI ČAS  Z DUŠICO KUNAVER 

Kulturni dan  sedmošolcev 

 

V torek, 31. maja 2016, smo se sedmošolci odpravili v Kulturni dom Šmarje pri Ješah, 

kjer nas je s toplim nasmehom in pozitivno energijo sprejela in pozdravila Dušica 

Kunaver, da je mladim približala zgodovino pripovedke, v kateri se zrcali težka 

preteklost slovenskega naroda in malega človeka.  

 

Dušica Kunaver: »Vesela sem, da gre bogatenje mladine s starimi vrednotami skozi učitelje še 

naprej …« 

Popihala nam je na dušo z besedami: » Koliko dežel se lahko pobaha z najstarejšim 

glasbilom na svetu – piščaljo, z najstarejšim vozilom – kolesom z Barja …?« Popeljala 

nas  je po jantarski in vodni poti, se ustavila z nami  v Emoni (LJ), nas seznanila z  

Jazonom, Argonavti, pojasnila zgodbo  o zverini z Barja (ljubljanskem zmaju), 

pripovedovala o Hunih – pesjanih v pripovedkah, o beneški kraljici Vidi, Miklovi Zali, 

Petru Klepcu, Zlatorogu, vilah, škratih, divjih babah, morah in še in še. Človeka je 

preprosto očarala s svojim znanjem in navdušenjem nad ljudskim slovstvom.  

 



»Starosvetna slovenska vas je bila tista, ki je ohranila običaje, ljudske pesmi, več kot 

10 000 pripovedi, šeg …«, je povedala Dušica vsa prevzeta tudi ob petju slovenskih 

ljudskih pesmi, ki jih naši otroci niti ne poznajo več. Po dvorani je zadonela poskočna 

gorenjska ljudska Jaz pa pojdem na Gorenjsko …, počasna štajerska Gremo na 

Štajersko, gledat, kaj delajo  in nežna topla belokranjska Lepa Anka kolo vodi .   In 

naša naloga je, da poskrbimo, da se to slovensko dragoceno blago ne pozabi in 

prenaša naprej iz roda v rod.  

 

 

Naši učenci so zamaknjeno poslušali …in tudi zapeli. 

 

Skratka, kulturni dan je bil zelo poučen. Predvsem nam je dal misliti in spoznati, da 

moramo ceniti svoje prednike  in tisto, kar so ustvarili in nam pustili, da ohranjamo 

naprej. Naravi ne moremo kljubovati niti se ji upirati. Narava je nesmrtna, človek pa le 

majhno  smrtno bitje, ki se ji mora pokoriti, ji poslušati, spoštovati. V nasprotnem se 

maščuje. In zato so se prenašale te modrosti skozi zgodbe naprej, dan posvarijo.  

In kaj je resnica v pripovedkah? Hja … Razmišljajte sami, pripovedujte in zapisujte.  

Če zaključim z besedami naše Dušice: »Ljubite domače, spoštujte tuje.« In v čem je 

bistvo? 



Da, KORENINE! 

 

                                            Sedmošolci z učiteljicami ☼ 

 

 


